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Link do produktu: https://sklep.filmgraf.com.pl/sony-e-50mm-f18-oss-obiektyw-staloogniskowy-sel50f18-p-10772.html

Sony E 50mm F1.8 OSS obiektyw stałoogniskowy,
SEL50F18
Cena brutto

1 199,00 zł

Cena netto

974,80 zł

Cena poprzednia

1 299,00 zł

Dostępność

dostępny

Czas wysyłki

natychmiastowa

Numer katalogowy

4905524952414

Kod producenta

SEL50F18

Kod EAN

4905524952414

Producent

Sony

Opis produktu
Sony
SEL50F18
obiektyw50 mm F/1.8 OSS
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Sony SEL50F18 to stałoogniskowy obiektyw o ogniskowej 50 mm i dużej liczbie przysłony f/1.8. Dedykowany do aparatów z matrycą APS-C
doskonale sprawdzi się w fotografii portretowej pozwalając na atrakcyjne rozmycie tła. Duża "jasność" oraz wbudowana stabilizacja obrazu
pozwolą też na swobodne wykonywanie zdjęć i filmów przy słabym oświetleniu.
Charakterystyka:

Jasny obiektyw stałoogniskowy 50 mm, idealny do fotografii portretowej i ogólnej.
Wbudowany optyczny stabilizator SteadyShot oraz duży otwór przysłony F1.8 pozwala na łatwe wykonywanie nastrojowych portretów w
słabym oświetleniu bez używania lampy oraz miękkie rozmycie tła aby korzystnie przedstawić portretowaną osobę.
7-listkowa przysłona kołowa zapewnia piękny wygląd nieostrych fragmentów z fantastycznym efektem jednolicie okrągłych rozmytych
punktów światła.
Płynnie działający, cichy, szybki autofokus z liniowym silnikiem idealny do nagrywania filmów HD.
Funkcja bezpośredniej ręcznej regulacji ostrości umożliwiająca odłączenie silnika AF i precyzyjne ręczne nastawianie ostrości.
Innowacyjna konstrukcja optyczna zapewniająca wysoką jakość i czystość obrazu przy ograniczonych do minimum zniekształceniach i
aberracji chromatycznej.
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Stylowy wygląd, lekkość i łatwe przenoszenie oraz wysokiej jakości aluminiowe elementy wykańczające na tubusie.

Specyfikacja techniczna:

Ogniskowa [mm]: 50

Kąt widzenia [stopnie]: 32

Przysłona [f/]: 1.8

Minimalna wartość przysłony - szeroki kąt [f/]: 1.8

Minimalna wartość przysłony - wąski kąt [f/]: 1.8

Maksymalna wartość przysłony - szeroki kąt [f/]: 22

Maksymalna wartość przysłony - wąski kąt [f/]: 22

Minimalna odległość ostrzenia AF/MF [cm]: 39

Stabilizacja: tak

Budowa: 9 elementów w 8 grupach
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Skala odwzorowania: maksymalne powiększenie 0,16x

Osłona przeciwsłoneczna: ALC-SH116: kołowa z mocowaniem bagnetowym

Bagnet: Sony E

Średnica filtra [mm]: 49

Waga [g]: 202

Wymiary (średnica x długość) [mm]: 62 x 62

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Kolor: Czarny , Srebrny
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